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3 thema’s thema’s 

• Programma aanpak 
ondermijning
SBO / ATO

• APV ondermijningsproof

• informatiedeling



Aanpak 
ondermijning

Programma anti-
ondermijning 
ministerie van 

Justitie en 
Veiligheid

Strategisch Beraad 
Ondermijning 

onder 
voorzitterschap van 

Peter Noordanus

Aanjaagteam 
Ondermijning o.l.v. 

George Rasker

Landelijke en 
regionale aanpak 

via Regionaal 
Informatie en 

Expertise Centrum 
(LIEC-RIEC)



Gezamenlijke agenda
Rode draden ATO
Van elkaar leren
1.   Maritieme smokkel
2. Weerbare samenleving en wijkenaanpak
3.   APV ondermijningsproof
4.   Ondermijning in Zeehavens
5.   Weerbare overheid
6.   Focus financieel
7.  Ondermijning in het buitengebied: 

agrarische bedrijfsgebouwen
8.  Versterking intelligence, waaronder 

gemeentelijke informatiedeling
9.  Ondermijning op Schiphol
10. Ondermijning bij groene veilingen 

(bloemen, groente en fruit)
11. Ondermijning op bedrijventerreinen
12. Publiek-private samenwerking



APV ondermijningsproof

Olv ATO werkgroep / kenniskring gemeenten. Ongeveer 10 
gemeeenten aangesloten

Overzicht bepalingen in boekje

Onderzoek naar verdere mogelijkheden



MODEL-APV

• Artikel 2:25 
Evenementenvergunning 

• Sportgala’s

• Artikel 2:27 Definitie openbare 
inrichtingen

• Toevoeging Shisha lounges

• Artikel 2:28 Exploitatie openbare 
inrichting

• Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; 
tijdelijke sluiting

• Artikel 2:32 Handel binnen 
openbare inrichtingen

• Artikel 2:74 Drugshandel op straat

• Artikel 2:76 
Veiligheidsrisicogebieden

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.sgp.nl/image/content/story/8398/image_shisha_lounge_normal/580x388_force.png&imgrefurl=https://gouda.sgp.nl/actueel/shisha-lounges/8398&docid=5p-kS5-CgfFdpM&tbnid=AkdsUqEPk9BdyM:&vet=10ahUKEwi_9LWCjOLlAhWB_KQKHXsBBZUQMwhGKAQwBA..i&w=580&h=388&bih=607&biw=1280&q=shisha lounge&ved=0ahUKEwi_9LWCjOLlAhWB_KQKHXsBBZUQMwhGKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Algemene beschouwingen 2019: 
interventieteam ondermijning

• motie Dijkhoff/Heerma.

• structurele extra 
financiering?

• plaats in de keten.



Artikelen naast Model-APV

• Extra vergunningplichten:

- tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat:
vergunning voor branches, gebieden, straten of gebouwen. 
- rechtstreekse aanwijzing in APV van vergunningplichten voor 
recreatieparken en Huisjesmelkers

• Mogelijkheden tot sluiting
- van voor publiek toegankelijke lokalen (Amsterdam) uitspraak Garage.

• Verboden
- OMG’s (nog geen jurisprudentie, veel discussie)
- verzameling personen ivm harddrugs of heling

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://images3.persgroep.net/rcs/9dtoTXJmUW2wbZ-UWwd8DPMwAiw/diocontent/125916529/_fitwidth/694/?appId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.9&imgrefurl=https://www.bndestem.nl/breda/recreatie-daar-hebben-veel-recreatieparken-weinig-meer-mee-te-maken~a19b8255/&docid=zY1_2WvXuO1gbM&tbnid=yHpbqOfgLGVZVM:&vet=10ahUKEwjnyebLjOLlAhUSsKQKHVwoD9UQMwg-KAEwAQ..i&w=694&h=475&bih=607&biw=1280&q=recreatieparken&ved=0ahUKEwjnyebLjOLlAhUSsKQKHVwoD9UQMwg-KAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Informatiedeling

• Proces:

• Lange discussie: Proeve van 
wetgeving van Bureau 
Regioburgemeesters

• Voorlichting Raad van State: 
conclusie: nog geen reden om 
nieuwe wetgeving te maken, eerst 
goed onderzoeken wat er wel kan. 

• 6 juni brief minister JenV: ATO 
verzocht protocol op te laten 
stellen

• Planning is eind dit jaar protocol 
gereed

• Daarna validatieproces en 
uitwerking door gemeenten in het 
land, kenniskringen.

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://veiligheidsalliantie.nl/data/images/sub_nav/subsub151.jpg&imgrefurl=https://veiligheidsalliantie.nl/bibliotheek/informatiedeling/&docid=1ldj0b7ys5W54M&tbnid=Fm6moRattL0T3M:&vet=10ahUKEwjH9KHvjeLlAhWEqaQKHZF2B2oQMwhOKAkwCQ..i&w=230&h=140&bih=607&biw=1280&q=informatiedeling&ved=0ahUKEwjH9KHvjeLlAhWEqaQKHZF2B2oQMwhOKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Probleemstelling

• Privacyregels staan in de weg aan informatiedeling, 
waardoor onder meer ondermijning door gemeenten 
niet goed kan worden aangepakt. 

• Voorbeelden: 
criminele pandeigenaar
check horecavergunning en uitkering

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.112achterhoek-nieuws.nl/images/uploads/20734/700/1507637405_261339_bijgesneden_drugslab.jpg&imgrefurl=https://www.112achterhoek-nieuws.nl/article/20734-gemeente-oude-ijsselstreek-verklaart-oorlog-aan-criminelen&docid=6iEo16XZEN928M&tbnid=k0qFWa6dNBuNlM:&vet=10ahUKEwj0yZDLjuLlAhUDGewKHW6PDywQMwhMKAswCw..i&w=780&h=500&bih=607&biw=1280&q=criminele pandeigenaar&ved=0ahUKEwj0yZDLjuLlAhUDGewKHW6PDywQMwhMKAswCw&iact=mrc&uact=8


Ervaring in 
Proces

• Complexe regelgeving. 

• AVG vereist:
- welomschreven, duidelijk en
gerechtvaardigd doel
- doelbinding (art. 5)

• Rechtmatige verwerking:
- wettelijke plicht of
- noodzakelijk voor taak van algemeen
belang (art 6.1 sub c en e AVG) 

• Of: zijn doelen verenigbaar? Art 6:4 AVG 
(verband, kader, aard, gevolgen, 
waarborgen)



Belangrijke vragen?

• wat wil je met de gegevens doen?

• welke taak, welke grondslag?

• Ondermijning is geen taak, dus aansluiting zoeken bij
taken die de gemeente wel heeft, zoals toezicht en
handhaving.

• Is gegevensverkrijging dan toegestaan? 
Geheimhoudingspliacht? 

• Als je gegevens voor ander doel wil gebruiken, is dat
verenigbaar?

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://bivt.nl/wp-content/uploads/2018/07/de-kunst-van-het-vragen-stellen.jpg&imgrefurl=https://bivt.nl/training/de-kunst-van-het-vragen-stellen-09-11-2019/&docid=1cPXZ48c-zR3jM&tbnid=MCy4bS84qMcOvM:&vet=10ahUKEwi1-e2akOLlAhXI_qQKHbs9AFIQMwhWKAswCw..i&w=450&h=300&bih=607&biw=1280&q=vragen&ved=0ahUKEwi1-e2akOLlAhXI_qQKHbs9AFIQMwhWKAswCw&iact=mrc&uact=8


Sectorale wetten

• Grondslag verzamelen gegevens meestal in sectorale
wet (participatiewet, woningwet, WMO, jeugdwet etc.)

• In deze wetten ook mogelijkheden tot deling
opgenomen, kan ook in AMVB’s. 

• Vaak ook geheimhoudingsplichten, bv art 65 
Participatiewet.

• Moet dus steeds deze wetten betrekken


